
Robert Kreuz
A ntaŭ nur kelkaj semajnoj mortis nia ŝatata iama prezidanto 

de ICK, nia bonkora John  Merchant, kaj nun lia multjara 
fidela kunlaborinto Robert Kreuz, direktoro de UEA foriris 
ei ĉi tiu mondo.

Ankoraŭ antaŭ Novjaro  ni renkontiĝis en Vaduz por pri- 
paroli gravajn demandojn pri la 
28-a kaj li sentis sin bone, kiel li 
diris al mi.

X' • - ' r K 'f 'i ‘

Despli ne atendite venis la 1. de i
lebruaro  matene telegramo al mi el ^  «t
G eneve: „Kreuz mortinta ĉinokte. JL
UEA-oficejo.“

La subita morto estas forta bato 
por nia movado, ĉar Kreuz ne nur
korns e i u j n  detalojn de l a  internacia | « f f  p j j j n  <*. 
movado, sed ankaü sciis tre lerte H ü .  1 - m m , ^  

k u n  m a l m u l taj rimedoj eĉ i » l i f l

Frankfurta Internacia Foiro. Por dediĉi sin tute al sia amata 
Esperanto, li eksiĝis el bone pagata posteno en grava indu- 
stria entrepreno kaj fariĝis la 1. de julio 1923 direktanto de 
E.-fako ĉe firmo T. & H. Jung  en Horrem kaj kunredaktoro 
de la semajna gazeto „Esperanto Triumfonta“ (nun „Heroldo

de Esperanto^*), kie li restis ĝis 31.de 
okt. 1924. —  1925 li fariĝis ĝenerala 
sekretario de Internacia Centra Komi-
tato, en 1930 ĝia direktoro, 1933
post „Interkonsento de Köln“ dua 
direktoro de UEA kaj 1934 en Stock- 
holm sola direktoro.

i  Kreuz krom sia oficiala laboro
W m f  havis multajn aliajn interes- kaj

laborkampojn kaj oni devis miri, kia- 
JĴŜ  maniere li kapablis tion Cion fari. Li

7™  W  kunlaboris en diversaj E.-gazetoj, 
W  publikigis aron da valoraj verkoj,

parte originalaj, parte tradukaj kaj 
estis sperta pri lingvoj, bona oratoro 
kaj bonega interpretisto, perfekta 

^  stenografo.
Kreuz estis nicmbro de Lingva 

-- Komi tato kaj Komerca Konsilisto de
Princlando Liechtenstein.

Li estis la plej bonkora liomo, sed
li neniam forlasis la realan bazon 
kaj neniam estis por fantaziajoj au 
utopiajoj. Kaj ĝuste tiajn sobrajn, 
praktike laborantajn entuziasmulojn 
nia movado bezonas!

Nun la morto lin forprenis en tute 
netaüga momento, Car lia laboro nur estis komencata. Ne 
estos facile trovi sufiĉe taügan postsekvonton, Car li estis 
unu el niaj plej kapablaj homoj kaj vere 1 0 0  % esperantisto.

Mi Ceestis lian enterigon kaj preskaü pro tro granda 
ekscitiĝo ne povis paroli miajn adiaüajn vortojn, kiuj sekvas 
sur la alia paĝo.

Steiner

arangi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
grandajn  aferojn, konferencojn ktp.
i.ia ega energio kaj laborkapableco 
kaj laborvolo igis lin kapabla
plenumi la unuan punkton de la 
a:- "programo post Stockholm. Estis 
iii teila, nervostreCa laboro ekvilibri 

la budĝeton de UEA, kiu 
neniam estis aktiva. Li certe H

pos? mallonga tempo estus povinta 
ln. c: al UEA pli grandajn rimedojn, 
por • bligi al ĝi, plenumi la altajn 
taskojn de internacia organizo.

Ni estis „sur la marŝo al pli bona /  H H
estonteco“  kaj jus en Ci tiu momento 
la senkompata m orto  forrabis lin de 
ni. N e facile estos po r  nia komitato trovi homon, kiu 
an sta taü u  lin!

Robert Kreuz naskiĝis la 2. de julio 1894 en Mainz. Li 
konatiĝis kun E. jam 14-jara kaj post la milito li dediĉis sian 
tutan liberan tempon al revivigo de SOL (Sudokcidentgermana 
E -L igo) kaj starigo de bona kontakto kun REVELO (Rejn- 
landa Vestfalia E.-Ligo). Li gvidis la E.-propagandon por

Kongresa numero 3 Eldonnombro 3500 ekz.

mtig vorwärts !“ Kuraĝe antaŭen!“

c h i s c
iciala organo de Int. Esperanto-Muzeo kaj Austria Esperanto-Asocio

irabono (komencebla ĉiumonate) por Aŭstrio ŝ 4.60,
[ebla ankau en partpagoj j. s 2.35), aliaj landoj 

sv. fr. 3.75; p o n u r e 45 g (1 resp. kup.).
Ne ĝustatempa malmendo de nia gazeto devigas al plupago

Aperas la 5. de Ciu monato. Leteradreso: Wien, I„ Neue 
Burg (Tel. R-27-8G3). Manuskriptojn ni nur resendas kun 

reafranko. Poŝtfiparkaso-konto D-123.826.
de ia jarkotizo por la sekvonta jaro.
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Kara direktoro Kreuz.
La esperantistaro, unuigota flanke de 

reprezentantoj el niultaj landoj en la 28-a 
Universala Kongreso de Esperanto, funebras 
Ce via Cerko kaj sendas al vi kiel sian lastan 
saluton Ci tiujn florojn.

Sed via nomo, via laboro, via senlaca klo- 
podado por Esperanto kaj la rekonstruo 
kaj florado de Universala Esperanto-Asocio 
kaj per tio por la tuta Esperanto-movado 
restos por eterne en la historio de Espe
ranto mem.

Ne tro niultaj samideanoj scipovis kaj 
scipovas ankaü nuntempe ĝuste taksi viajn 
meritojn, konipreni la grandajn oferojn, 
kiujn vi faris al Esperanto, kaj kiuj oferoj 
kauzis ankaü, ke la bona Dio vin forvokis 
el Ci tiu mondo en junaj jaroj, tiel frue, certe 
tro tro frue.

AI aro da esperantistoj ne plaĉis via ŝajne 
kruda Selo, via energio, via celkonscia 
laboro. Sed viaj kunlaborintoj ĝuste taksis 
vin, ili vin konis tre bone kaj sciis, ke sub 
la kruda Selo estis vamisenta koro, bonkora 
homo, Ciam helpopreta sen multaj vortoj. 
Hin ne £enis via energio, kara Kreuz, viaj 
arnikoj Satis Ci tiun energion, Car nur per 
ĝi vi povis tiom labori por Esperanto, eĉ 
tro multe labori.

Via laboro, kara Kreuz, donis kaj donos 
belajn fruktojn al nia niovado kaj, ke vi tiel 
juna devis morti pro tia alta celo kia estas 
Esperanto, estu la sola konsolo, kiun ni 
povas doni al via Satata vidvino.

Fiera Si estu, fiere Si Ciam pensu pri vi 
kiel Ja tuta movado hodiaü Ce via Cerko 
fiere funebras.

Akceptu ankaü kara direktoro la lastajn 
salutojn de Internacia Esperanto-Muzeo, de 
Austria Esperanto-Asocio, de Aüstria Espe- 
rantisto kaj de mia familio.

Mi mem neniam vin forgesos, kara amiko, 
kaj vi ne nur mankos al mi en la preparaj 
laboroj por la kongreso kaj en la kongreso 
mem, sed ankaü al la tuta kongresanaro, 
kiu de multaj jaroj la unuan fojon devos 
esti sen vi.

Ripozu en paeo, kara juna amiko!

Karaj kongresanoj!
Vi Ciuj legis pri la morto de nia merit- 

plena direktoro Robert Kreuz.
Bedaüre lia vidvino postrestis en ne- 

esprimeble malagrabla ekonomia situacio. 
Li ne postlasis monon, Car li vivis de sia 
salajro en la multekosta Geneve, kaj ankaü 
ne estis asekurata, Car neniu asekur-societo 
volis lin akcepti.

Nia UEA ne havas la monon, doni al 
la vidvino, kio alie Ce Ciuj entreprenoj 
estas kutimo, almenaü tri-monatan salajron.

Tial nia prezidanto generalo Bastien 
faris alvokon al la landaj asocioj, por ke ili 
kolektu monon, transdonotan al la vidvino.

Nia komitato nun pensis, ke la kongre
sanoj, kiuj tiom ofte uzis la servojn de nia 
elmondiĝinta ĝenerala sekretario  de Uni- 
versalaj Kongresoj de Esperanto, volonte 
donos ankaü statt oboluson kaj ni petas, 
ke Ciu el vi donacu ion por nia kolekto. 
Ni akceptos moneron kaj publikigos la 
sumojn en niaj kongresnumeroj.

Ni atendas, ke neniu postrestu, kaj ke 
ni havos la okazon transdoni al la vidvino 
suSiĉan sutnon, por ke ŝi povu transloĝiĝ i 
al sia patrujo kaj tie havigi al si novan 
ekonomian situacion. LKK .

XXVIII-UNIVERSALA KONGRESO 
DE ESPERANTO EN WIEN.1936
1-ti.il-tU AUCüiTO.
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Xll-A SOMERA UNIVERSITATO
KÜITUÖAJ KAJ CKONOMtAJ DDOBlEMOJ DE M tl- lĴO O V O '

INTERN KONFERENCO DE VIRINOJ 
VOJAGO JRA  AŬSTDIO’

SALZBURG - W IEN  - SEM M EBlN G  - G Ö O SSG lO CKN tÖ  - SA lZBU Q G  
ĈA&MA> U8HOJ - NCĜKOVPI7AJ MONTOJ - BlUAJ A IPOIAGOJ - DANUBO

FESTARANĜOJ
KOSTUMBAIO: IA  KONG9EJO DANCAJ*

OPEfiETO LA BlANKA Ĉ EVA IETO *
KONGBCStJO: IA  fCSTSAtONEGOJ DE iMPEPIESTQA KASTEkO .MOT3U9G' 

A99ESO ESPEBANTO-KONGfiESO* WIEN - NEUE BUÖG.

Al la Universala Kongreso 
en Vieno 1936.

Bonvenon gefratoj kun lingvoj diversaj! 
Akceptu kaj uzu kun ĝoj' Esperanton! 
Hodiaü nur servu la universala 
Gi estas de l’Majstro la verk’ ideala.
Se ankaü nacioj malsamaj Ceestas 
Do Ciuj fratame kongreson ni festas, 
Kunvenis hodiaü por efektivigi 
La revon de LMajstro, homaron pacigi.
Ni Esperantistoj nun verda stanaardo 
Por ni ne ekzistas mortiga ponardo, 
Batalas nur pace kaj venkos iinfine 
Ne Cesas labori, fervore obstine.
Armiloj por ni estas paco kaj ämo 
En koro la nia ekbrulas la flamo 
Per kiu degelas de l’koro glacioj,
Per kiu komprenas sin Ciuj nacioj. 
Dank’ al la protekto de l'kanceliero 
Ekfloras sur bela aüstria la lero 
Gastam’ al fremduloj nun per Esperanto. |  
Valora trezoro al Ciu lernanto.
Gi estas donata al la infanaro 
En niaj lernejoj de 1’instruistaro.
Do pluen ni paŝu nun jaron post jaro 
Ke kresku la vicoj de nia anaro!
La vojon al paco ne Cesu fosadi,
Per a m o  ni volas la mondon invadi!

Kanjo Haselbauer,£

Federacia Prezidanto de Aüstrio 
s-ro Wi l he l m Mi k l a s  

afable akceptis la Protektoraton.
Kongresejo: La salonegoj de iama im periestra  kas te lo  en Wien, Neue Buig 
Leter-kaj telegramadreso: Esperanto , Wien, H ofburg .
Somera Universitato: Ankaü anoncis  s in  la R eg is ta ro  de Nederlando, kiu send(% 

kiel sian reprezentan ton  s-ron inĝ. Isbrücker.

Kongreskotizoj:
Favorkotizoj, validaj ĝis 30. de aprilo:

I. K o n g r e s a n o ...........................................................................................
II. Kotizo por  familianoj de kongresano ....................................................

III. Kotizo por  gejunuloj malpli ol 1 8 - j a r a j ..............................................
IV. Kotizo por helpkongresanoj, kiuj ricevos Ciujn dokumentojn, sed

ne sendos rep rezen tan to n ................................................................................
Pri enpagmaniero rigardu kongresnumeron I.
La programo estos  publik igata  en n-ro 4. f
Vizo: Senpaga envo jaĝo  al A üs tr io  k u n  valida p asp o r to ,  escepte de senŝtatam 

kaj el USSR.
Kongresvojaĝo:

Preskaü 100 personoj jam aliĝis. P o r  ili ni prizorgis tranoktejojn ankaü en Salzburi 
Por  pluaj 100 jam tiaj estas certigitaj en Salzburg. La poste aliĝontoj loĝos en 
proksimeco de Salzburg kaj estos t ransporta ta j  p e r  niaj aü tobuso j  tien kaj reen. Ti 
malfrue aliĝontoj eble ne povos partopreni en la vo jaĝo  pro  neebleco ricevi tranoktejt 
ankaü en la Cirkaüajo dum Ci tiu tempo de la Festludoj.

f
prizorgos por Ciuj en afabla maniero „Neüu| 
Centro de Esperanto en Praha-Smichov 
(s-ano Bloch)“. Bonvolu mendi, aldonante3^: 
spondkuponojn por la elspezoj, legitimilo " 
leterafranko, kaj mencii: Limstacio, tra kiu? 
eniras kaj kie vi eliras al Aüstrio kaj la 
por la revojo, Cu vi veturos en 2. aü 3. kl.
Cu per rapid- aü ordinara trajno. Ne iorg®§ 
skribi kaj mendi!

Germanujo: Rabato de 20% travojaĝaafe 
Germanujon. por la vizito de la Kongreß 
Bileto de Sassnitz ĝis Bodenbach 2. $ 
Rm 56.65, 3. kl 37.10. — 40% rabato por tii$ 
kiuj venas per Sipo al Königsberg aü al 
limstacio kontraü Litovujo kaj Polujo kaj & 
tie veturas trans Orientprusujo. De Könige 
berg al Bodenbach kaj reen 2. kl. 68.60,3. 
45.05. — Je komuna vojaĝo de minimui«] 
25 pers. de norda germana limstacio 
Bodenbach 40% rab. — Necesas. ke Ciu no% 
landano, traveturonta Germanujon, tuj skribC 
al Komercista Esperanto-Unio, Dresden-Ra  ̂
beul, Friedrich-August-Straße 4, pri la elek Ä 
vojo, por ke ni notu kiom da personoj s- 
teresiĝas pri la rabatitaj biletoj. Ni post cerö 
tempo informos La interesulojn, ĉu vojaĝo f

Sen
nia 55Pa vizo 

VIII» en
por la kongresanoj veturontaj al 
Wien trat’ehoslovaka Respubhko.

Laŭ dekreto Nro. 162.872/V-4/35 el 13. I. 1936 
ministerio de eksterlandaj aferoj en Praha 
sciigas al petskribo de Neütrala Centro de 
Esperanto en Praha, ke la ministerio komisiis 
Csl. legacion doni al partoprenontoj de nia 
XXVlIl-a en Wien — veturontaj tra Oehoslo- 
vakio — senpagajn vizojn Cehoslovakajn.

Rabatoj su r  fervojoj:
Aüstrio. 25% rabato sur la fervojo por tien- 

kaj reveturado kaj 60% de la reveturprezo, se 
vi pagis la tutan tienveturadon al Vieno kaj 
restis tie 7 tagojn. — Sur la sipoj de Donau- 
Dampfschiffahrtsd<ompanio 25% por simpla 
veturado tien aü reen, Cu sur la linioj de 
Passau aü de Giurgiu. Sur la lasta linio el 
stacio post Budapest ĝis Giurgiu al Vieno kaj 
returnen vi nur pagos la prezon por unu 
vojaĝo (la laüflua).

Cehoslovakio. Fervojministerio donas al la 
kongre§anoj ĉu ĉeĥoslovakoj aü alilandanoj 
25% rabaton je speciala legitimilo, kiun donas 
la iervojdirekcio en Praha post prezentado de 
koncema listo de la traveturantoj. Tiun aferon
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estas ebla. Post nia avizo estas necese 
adi al ni kelkajn semajnojn antaü la kon-
rtso la monon, por ke ni aĉetu La bilet- 
ijerojn. Por niaj elspezoj necesas pago de 

2 _  _  La s-anoi en Dresden intencas 
nun belan restadon. Venu Dresdenon, koran 
j*wnon! KEU.
Hungarujo. En kaj eksterlandaj kongresanoj 

vojaĝo tra Hungarujo 25—33% rabaton, 
didan por la vojaĝo al Vieno O h la 3. de 
g ĝis la 12. h de 1’ 15. aüg.; por revojaĝo 
aüg. de 12. h ĝis 20. aŭg. 24. h. — Apartaj 

coloraj vojaĝatestoj estos presataj de ni; 
kostas po peco 1 pengon; mendu ilin ĉe ni 

igante tiun pengon. Hungara E.-Federacio, 
udapest.
ltalujo. Por la partoprenantoj en la 28-a la 
mldirekcio de Italaj Statfervojoj donas 
ir italoj aü aliaj kongresanoj 30% rabaton 
por la veturado al la kongreso aŭ reen aü 
ambaü vojoj. Por la vojaĝo al Vieno la 

ibato validas de 1.—20. aüg. por la reveturo 
16.—31. aüg. Por ricevi ĉi tiun rabaton 

rau vin al la oficejoj de CIT, Compagnia 
iliana Turisma, en via lando kaj vi ricevos 
aecesajn dokumentojn, kiujn vi devos montri 
la fervojstacio kune kun via kongreskarto 

nigitajn.

Malmultekostaj tranoktejoj estos disponigataj 
r malbonvalutuloj kaj tiuj personoj, kiuj por 
ari la veturkostojn, venös per biciklo. Sed 
devos baldaü anonci sin, alie ni ne povos 

rantii por tia malmultekosta tranoktejo.

Senlaboruloj anoncu vin al la Kongres- 
omitato al kunlaboro dum  la kongreso . 
i havos okazon partopren i  senpage  en 
ŭaj aranĝoj laŭ viaj servoj kaj eĉ gajni
onon.

3. listo:
l  Mage Emile, Lyon.

Borei Emile, Radiostaciestro, Lyon.
.Borei Marie s-ino, Lyon.
Chappuis Jeanne, Villefranche-sur-Saone. 
Jullien Yvonne, telefonkalkul-ino, Lyon, 

i Broussard, Villefranche-sur-Saone.
I. Fachinotti, d-ro Guido, apotek., Valenza. 
Fachinotti Vecchio Giacomina, Valenza. 
Robba, d-ro Francesco, bienisto, Valenza.

0. (Bl.) Musella Vincenzo, ŝtata prof., Roma.
1. Kermel Alfons, majstro en fabriko. Neu- 

Oderberg, CSR.
IProchazka Julius, lernejestro, Syrovice.
1 Baird Jane, inst-ino, E d in b u rg h , Skotl.
4. Peschke Herma s-ino, Cieszyn, Polujo.
5, Kempeneers, d-ro Paul, kurac., prez. de 

Belga Ligo Esp., Uccle.
I Kempeneers s-ino, Uccle. 
i. Leskovä Ruzena, ofic-ino, Vodnany, CSR. 
IGilliard Jules, meĥanika ilaristo, Neuve- 

ville, Svislando.
Gehrmann Josef, Recklinghausen, Germ. 
Gehrmann Theodor, Recklinghausen.
Kraay Anthonia, den Haag.

3. Kraay Edith, den Haag.
Tomäskova Marie, studentino, Vodnany.

’l Brakei J. D., bankofic., Rotterdam.
5. Brakel-Boerenbrink C., s-ino, Rotterdam.

Adamek Karl, lernejestro, Zäblati, CSR.
■I Adamkova Marie, s-ino, Zäblati. 
i  Jaquillard Alexis, ŝtatofic. e. p., Lausanne.
A Ananjev Vassili, bankofic., Tallinn.
. Ananjew Natalie, telef-ino, Tallinn, 
i. Allende Don Victor O. de, Bilbao, Hispan.
I Fohren Amalia Christina, instr-ino, 

Rotterdam.
3. Pomerol E., kontisto, Boulogne-Billan-

court.
(.Taylor Frank, asekuristo, Halifax, Angl, 
i Taylor Hannah, modistino, Halifax.
]■ Nixon Violet C, instr-ino, Boumville.
I Blaise Paul, komerc., Morden, Angl, 
i Mc. Auslan Frances W. M., London.
1. Strapps Phyllis Marjorie, instr-ino, Ilford.
'1 Strapps Maria Jane, s-ino, Ilford, Angl.
• Fraser Rachel G. M., Ilford, 
i Skinner I. L. F., f-ino, Seven Kings, Angl, 
j Berry A. B., f-ino, Prudhoe-on-Tyne.
T Bamard Stan., London.

445. (Bl.) Inglis Thomas Valentine, instr., por 
blind., Edinburgh.

446. Inglis Elizabeth, s-ino, Edinburgh.
447. Scott Janet Kay, skrib-ino, Edinburgh.
448. Malley Ernest C, ĉarpentisto, Garstang.
449. Lawy O. M., instr-ino, Birtley, Angl.
450. Noble O., instr-ino, Darlington, Angl.
451. Wooding Noel, Leicester, Angl.
452. Graves Alice Mary, s-ino, Alford, Angl.
453. Guillaume Jean, inĝ., Les Lilas, Franc.
454. Waringhien Gaston, prof., prez. de 

Franca E.-Instituto, Lille.
455. Poly Pierre, Paris.
456. Loyola Galar, d-ro Julian, kurac., 

Logrono, Hisp.
457. Perea de Loyola Candida, s-ino, Logrono.
458. Ferran Gabriel, honora prof., Tours.
459. Ferran Marthe, honora prof-ino- Tours.
460. Pacquez Gustave, dir. de Supera Lern., 

Calais.
461. Pacquez Blanche, s-ino, Calais, Franc.
462. Rameau Marthe, komerc-ino, Limoges.
463. Douay Marguerite, stenograf-ino, Paris.
464. Claude Marcelle, stenogr-ino, Paris.
465. Volqueman Marcel, instr., Lille, Franc.
466. Volqueman Jeanne, instr-ino, Lille.
467. Mauprime Andrĉ, ofic., Houilles, Franc.
468. Mauprime Yvonne, Houilles.
469. Schirbir Mathilde, Bordeaux, Franc.
470. Schirbir Marthe, Bordeaux.
471. Cartier Therese, Beauvais, Franc.
472. Ruchon Maurice, gipsisto-pcntr., Bourg- 

de-Pĉage, Franc.
473. Senez Lucile, dir-ino de Supera Lern., 

Saulien.
474. Hollier Madelaine, prof-ino, Saulien.
475. Clausse Henri, dir. de Kolegio, Calais.
476. Bernier, f-ino, dir. lern., Raismes-Sabatier.
477. Gillon Marie-Louise, Dijon, Franc.
478. Berland, prof., Auxerre, Franc.
479. Constant, f-ino, Toulon.
480. Saudin, f-ino, flegistino, Rouen, Franc.
481. Martone Marie, Philippeville, Alĝerio.
482. Rezzaghi, kontoristo, Houilles, Franc.
483. Rezzaghi, s-ino, ofic., Houilles.
484. Chanot, s-ro, Houilles.
485. Chanot, s-ino, Houilles.
486. Tinel Marie Therese, ofic-ino, Les 

Andel vs.
487. van As J., Antwerpen.’erpi
488. Jennen Antoinette, Bruxelles.
489. Olsson Elisabet, instr-ino, Stockholm.
490. Houtsma O. E. A., Doetinchem, Nederl.
491. Houtsma, s-ino, Doetinchem.
492. Hellinx Annie, muzikstud-ino, Hilversum.
493. Lossos Carl, insp. e. p., Graz.
494. Stiegler Johann, reallernejano, Graz.
495. Mudrak Marie, s-ino, Wien.
496. Landerouin Rene, poŝtofic., Sepmes, Franc.
497. Groverman Robert, advok., Gentbrugge.
498. Gasperini Gustav von, ofic., Graz.
499. Ikegava Kiyoshi, Osaka, Japanujo.
500. Acs Ferenc, Szekesfehervär, Hungar.
501. Abel Franz, instr., Wieselburg a. d. Erl.
502. Crignis Anna Gretl de, Wien.
503. Gassner Josef, gimnaziano, Parsch.
504. Esperantista Klubo, C. Budejovice, CSR.
505. Kaps Josef, helppastro, St. Johann i. P.
506. Ulbrich Rudolf, poŝtoficejestro, Riedau.
507. Denks Anton, Wien.
508. Schraml OswalcT, instr.. Spielberg.
509. Zago Attilio, Villafranca Veronese.
510. Tomasek Anna, E.-instr-ino, Wien.
511. Weinek Magda, ofic-ino, Wien.
512. Stöckl Martin, Innsbruck.

Laŭlanda resumo: Alĝerio 2, Anglujo 63, 
Aüstralio 2, Aüstrio 152, Bulgarujo 4, Belg- 
lando 6, Cefioslovakio 44, Danlando 6, Egipta 
Sudano 2, Estonujo 19, Finnlando 1, Fran- 
cujo95, Germanlando 10, Hispanujo3, Hungar- 
lando 6, Irlando 2, ltalujo 14, Japanujo 1, 
Jugoslavio 1, Katalunujo 1, Nederlando 30, 
Nederl. Hindujo 1, Polujo 9, Rumanlando 10, 

.Skotlando 8, Svedlando 10, Svislando 7, 
Usono 1. Entute aliĝis 512 personoj el 
28 landoj!

Waidhofen a. d. Ybbs, en la abatejo.

Gravaj fakkunsidoj!
Niaj gazetoj afable diskonigu ĉi tiujn 

a lvokojn!
P or  reorganizi la esperantistajn fervoj- 

istojn en unu g randa  Ligo, mi nome de 
multaj fervojistoj el diversaj landoj invitas 
ĉiujn esperantistajn fervojistojn aliĝi al

Fervojista Ligo Esperantista (FLE), 
kiun ni deziras fondi dum fakkunsido dum 
la 28-a.

Tiu ĉi FLE ncpre estu p a r to  de nia UEA.
Grave po r  niaj kolegoj estas, ke ni per 

ĉi tiu Ligo deziras  helpi ilin en ĉiu 
maniero: doni informojn pri fakaj aferoj, 
gvidi ilin dum iliaj vojaĝoj tra la instalajoj 
de la fervojoj en la vizitataj landoj kaj 
urboj, eventuale e ldono de regula folio 
faka (informoj fakaj el diversaj landoj), 
interSanĝa akcepto de niaj infanoj dum la 
ferio j k tp .

S en d u  konsenton, id eo jn  ka j konsilojn al 
la a ran g an to  de la fakkunsido kaj pro- 
ponanto  de FLE.

Gottf. Heidi, Linz, W aldeggstr .  52.

Al la instruistaro!
Unu el la plej g ra v a j  fakkunsidoj estu 

tiu de TAGE kun la ĉeftemo „Esperan to  
kiel devigan fakon en 1a  lernejon! u i s  nun

Belgujo. D-ro Kempeneers, prez. de Belga 
Ligo Esp., faris paŝojn por ricevi por la 
kongresanoj rabaton.

jam aliĝis multaj instruistoj kaj ili nepre 
ĉeestu ĉi tiun kunsidon.

Bonvolu jam nun sendi al mi proponojn
ka j instigojn.

Lernejin&pektoro registara konsilisto
Fr. Stengel, Wien, L, Neue B u rg  (Espe-
ranto-Kongreso).

Fakkunsido Virina (U. D. E. V., Unuiĝo 
de esp-istaj virinoj) okazos la 14. aüg. post 
„Intemacia Konferenco de Virinoj“ . P ropon
ojn ktp. al s-ino Frieda Feichtinger, Wien, 
XIII., St. Veitgasse 76.

La prespublikigo de la Raporto pri la 
„Intemacia Konferenco, Wien, 19.— 24. Majo 
1934“ („E en lem ejo  kaj praktiko“) p ro  la 
fakto, ke venis nu r  tre malmultaj mendoj, 
bedaürinde ne povis okazi. La mendintojn 
de la nomita r a p o r to  ni informas, ke ili kom- 
pense ricevos la rapor ton  pri la 12. Somera 
Universitato, Wien 1936 aŭ laüdezire, ili 
povas rericevi tuj sian monon, informante 
nin per simpla poŝtkarto .

Aŭstria  Esperantisto,-

Germanlingva ŝlosiio.
En Albrecht-Dürer-Verlag, Wien, VII., 

Bandgasse 28. Esperanto-fako, aperis  la 
ŝlosilo germanlingva, 36-paĝa.

Prezoj: 10 g plus 5 g afranko en pofttmarkoj; 
ĉe 5 ekz. afranko senpaga, ĉe 10 krome senpaga 
aldono de 1 ekz, ĉe 50 de 7, ĉe 100 de 15 ekz. 
Mendu ĉe la eldonejo. AEA transprenas ankaü 
mendoj n kaj sen rekompenco transdonos al la 
eldonejo.
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S alzburga i  belajoj. N u r  la ph:j gravaj an 
m onum enfoj estu menciataj: Jen estas  ̂
p r incepiskopa r e z i d e j o, gr nda konstrj 
a jo  lau itala stilo, kun tri mdaj kor^ 
kaj raultaj pompaj salono, Antau |  
estas la g ran d a  r e z i d _ j a p 1 a 
kaj en ties m ezo la marmor:, kor t eg 
p u t o, laüdire  la plej bela sur germa 
tero. J e  la alia flanko de la placo trovig 
la sidejo de la 1 a n d  a r e g  i s t a r o kuttj 
fama sonori l tu ro .  Proksime de tiu ĉi p 
estas  la k a t e d r a l o  (germane: Der D 
la a r ta ja  cen tro  le la urbo. Gi estas la 
g ran d a  kaj plej perfekta renesanca kons 
a jo  norde  de la Alpoj, en la nuna lo 
k o n s tru i ta  en la jaroj 1614—28 sub la 
g a d o  de  princep iskopo  Paris  Lodron. N 
povas  sin  deteni de la profunda impreio: 
kiun faras  solena D iservo aü orgenkonc 
en tiu e jo  de  klasika kulturo.

Inter la multaj aliaj preĝejoj de Salzburĝ  
nomita ankaü la „Norda Romo“, estas !a| 
a r ta  v idpunk to  plej menciinda la preĝejod* 
la Franciskanoj.  En ĝi trinava fundameak 
iaü Rom ana stilo el la 13-a jarcento h  
a lkons tru i ta  go tika  fiorejo el la 15-a p  
cento  m a lg raü  la s tranga  artkontrasti 
form as harm onian  tuton. Sinnla kontrast>J 
kaj tarnen ha rm on io  estas trovebla en 
tra jto j  de  la u rb o  mem. Cirkaü la katedr 
kaj la Rezidejo trov iĝas  distrikto, kiu m, 
m o rig as  pri princa regado: larĝaj stratc| 
flankitaj de  la g randa j  fasadoj de impi 
palacoj, g ran d a j  interkomunikiĝantaj pl 
kun m ultfiguraj putoj, monumentaj kts 
s trua ĵo j ,  kiuj d is t ing iĝas  malvarme kaj fi 
de la ĉ irkaŭa ĵo  alispeca. Kaj kontraste 
tiu ĉi p r inca  distrikto, je distanco de 
kelkcento da paŝoj, la hejmsenta etviv 
de tipe m a lg ran d b u rĝ a  urbo: malla 
s tra te to j ,  natmre kreskintaj, kun riĉaj 
degoj kaj fenestraj balkonetoj, dome 
moj kaj e ls ta ra j  forĝ ita j  fertabuloj; la 
de m alnova metiista diligenteco kaj komê  
cista negocado, kiuj prosperis sub la 
tek to  de la klerikaj princoj, konserv 
tarnen sian  tradician burĝan karakter 
En unu  el tiuj s tra te to j ,  Getreidegasse 
nask iĝ is  en la ja ro  1756 la plej fama 
de la u rb o  S a lzburg ,  W o l f g a n g A i n  
d e u s  M o z a r t .  Li jam en knaba a| 
fam iĝis  kiel kom ponis to  kaj majstro de * 
f o rtep iano. En 1781 li transloĝiĝis al Wi 
kie li k re is  siajn g randa jn  operojn. Gar 
dom eto  el la Viena an taüurbo  Wieden. 
M o za r t  en s ia  lasta vivjaro finis la open 
„La so rĉa  f lu to“ , estis  poste transp 
al S a lzb u rg  kaj tie s ta r ig ita  sur Kapuci 
be rg ,  m on te to  kun belaj promenejoj 
e lr igardoj al la m onto j kaj la urbo.

Al la m alnova famo de Salzburg kiel u 
de l’muziko aliĝis en la lasta jardeko n 
famo de u rb o  teatra. La jam interna 
kona ta  re ĝ iso ro  Max Reinhardt ekk 
pren is  la unikan taügecon de la Sa 
b u rg a j  art lokoj po r  teatraj prezent 
a ltrangaj.  P a r te  en la malnova rajdlerne 
kie es tas  nun  enkonstru ita  la nova fe 
ludejo, pa r te  su r  la katedrala placo 
libera ĉielo o k azas  la famaj f e s t  lud 
„Ciu“ de Hoffmansthal,  la dramo „Faüst 
operoj de  M ozart ,  W agner  kaj aliaj, 
o k azas  nun  ĉiujare en la mor.ato aügi 
kaj a l logas  milojn da  frem.duloj al 
a r tu r b o  Salzburg .

El la ceteraj vidindajoj de Salzburg 
a n k o ra ü  menciitaj la melankolia tombejo 
S a n k t a  P e t r o  kun katakomboj en 
flanko de M ö  n c h s b  e r  g, la Benedikta 
Abatejo  S a n k t a  P e t r o ,  la käst 
M i r a b e l l  kun belega ĝardeno, la i
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Abaiejo Melk, tronanta sur alta roko.

(Rrprcso en E.-kaj naciaj ga/etoj pctata!)

internacia Konferenco de Virinoj
kun la temo:

„La reakcio de la politika kaj ekonomia 
situacio de Eüropo sur la situacion de la

• * • Hvirinoj.
En la kadro dt* la 28-a okazos vesper- 

kunveno de la virinoj en granda festsalono 
de Hofburg (imperiestra kastelo), la 12. de 
aüg. je la 18 li kun la supre menciita temo, 
aliĝante al la temo de Somera Universitato.

Jam nun 28 nacioj anoncis delegitojn al 
la Kongreso.

Al la inoj, partoprenantaj en la Kon
greso, certe tre plaCos, ke la temo de 
Somera Universitato ankaü estu pritrak- 
tota el la vidpunkto de la virinoj.

Je ĉi tiu kunsido estas paroladoj alla- 
sataj en germana, franca, angla kaj Espe- 
ranto-lingvoj, kun traduko en Esp.

La respondkonsciaj kaj spirite viglaj 
virinoj de ĉiuj kulturnacioj sentas en la 
nuna mondsituacio pli forte sian solida- 
recon, la saman direkton de siaj timoj kaj 
esperoj. Ili ankaü rekonas la gravecon de 
publika defendo de tio, kion ilia konscio 
kaj la al ili donita respondeco kiel virinoj 
kaj patrinoj postulas.

„Bund österreichischer Frauenvereine“ 
(Ligo de Aüstriaj virinaj asocioj) tial laü 
invito de la Kongres-Komitato deklaris 
sin preta transpreni la gvidadon de la 
Virina Konferenco kun helpo de „Unuiĝo 
de esp-istaj virinoj“ .

Ni tial invitas la virinojn, unuigitajn en 
la Virinaj Naciaj Ligoj kaj en U nuiĝo de 
esperatistaj Virinoj, partopreni en la 28-a 
Univ. Kongreso de Esp. kaj unuavice en la 
VIRINA KONFERENCO, por montri sian 
intereson por la virinaj demandoj kaj por 
la disvastigo de la mondhelplingvo Espe
ran to  en la servo de la virinaj problemoj.

Ligo de Aüstriaj Virinaj Asocioj
Prezidantino: Marie Hoheisel 

Wien, IX., Sensengasse 5.
Unuiĝo de Esp-istaj Virinoj.

Al la homaro! »
Homoj ni estas —
Eĉ se nacio,
Aü religio 
Estas aliaj —
Homoj ni estas,
Gefratoj ni restas.
Etendu la inanon 
AI mi. kara homo!
Parolu al mi 
1 n la lingvo espera 
Konstruante estonton feliĉan,
Fstonton de 1’ tuta homaro,
Unuiĝinta, pacema, anime altstara!

Adolfine Felzmann.

Salzburg,
la urbo de Mozart kaj de la Festlüdoj.

Istambul, Napoli kaj Sa lzburg , tiuj tri 
urboj estas laü Alexander de H um bold t  la 
plej belaj en Eüropo. Istambul kaj N apoli  
estas tiel inalproksimaj de centra  E üropo ,  
ke ili estas apenaü r igardebla j kiel repre- 
zentantoj de Eüropa  urbkarak tero .  Sed 
Salzburg, la öefurbo de  la A üstr ia  federacia 
lando samnoma, plene meritas esti laüda ta  
kiel plej bela u rbo  en Eüropo.

La beleco de S a lzbu rg  havas du fontojn, 
kiuj kunfluas en ĝi al unike harm onia  im- 
preso: la naturon, kiu kreis pe jzaĝon sam e 
grandiozan  kiel ĉarm an, kaj kulturon , kiu 
dum la brila h is torio  de  la u rb o  kreis a r t-  
konstruajojn  tiel riĉajn kaj stilperfektajn, 
ke ili formas ne nu r  o rnam on, sed esencan 
konsiston de la urbo.

Salzburg  s ituas  en la norda  p a r to  de  la 
Alpoj en serena ebeno, grandcirkle  ĉirkaŭita  
de la a ltinontaro , kie la r ivero  Salzach, la 
Cefrivero de la lando, fluas inter la du mon- 
tetoj M önchsberg  kaj K apuzinerberg , p rok
sime al la okcidenta limo de Aüstrio. De 
München, la ĉefurbo de la apuda  germ an- 
regna lando Bavarujo, ĝi es tas  per rapid- 
trajno atingebla en du  horoj. E>e kiu ajn 
flanko oni a lproksim iĝas al la u rbo , ĉiam 
unue sa lu tas  la vizitanton la fiera su r ro k a  
fortikajo H ohensalzburg , kastelo  el la 11a 
jarcento, konstru ita  su r  la suda  ekstrem o 
de Mönchsberg. Superregante  la u rbon  kaj 
ties ĉirkaŭaĵon, ĝi similas so rĉan  kastelon, 
kiu ga rd as  la eniron al la fabela re g n o  de 
la altmontaro. Malproksimete en la su d o  
leviĝas la unuaj montoj el la ebena jo  kaj 
malantaü ili gigante elstaras la mursimilaj 
flankoj de 1’ fama U nte rsberg ,  de Göll kaj 
Tennen-montaroj. Kaj ankoraü pli mal- 

roksime, en la su d a  p a r to  de la lando 
a lzburg , estas la n eĝ m o n teg a ro  Hohe 

Tauern, trans kiun kondukas la nova G roß 
g lockners tra to  al Karintio. P o r  vidi tiun ĉi 
plimalproksiman ĉ irkaŭaĵon  de la urbo, 
estas rekomendinde, suriri —  aü veturi sur 
la moderna aütomobilstrato —  sur  la mon- 
ton Gaisberg, kiu leviĝas n u r  keLkajn kilo- 
metrojn Oriente de la urbo je alteco de 
1286 metroj super la mamivelo. Gi prezen- 
tas belegan ĉirkaŭrigardon al la alpmontaro 
de Sa lzburg  kaj Bavarujo, al la u rb o  mem 
kaj al sep belaj lagoj, parte jam en la 
najbara lagodistr ik to  de Salzkam m ergut.

La u rbo  Sa lzburg  havas mildan klimaton 
kaj estas ag rab la  som era  refreŝigejo. ö i  
unuigas en unika m aniero  la ĉarmojn de 
la m ontaro , de la ebeno  kaj riverkampo, 
eĉ pli la ĉarmojn de varia  n a tu ro  kaj de 
artplena u rbo  en tia g rado ,  ke en Sa lzburg  
oni tute ne sen tas  la kutiman m alagrab lan  
atmosferon de g randurbo ; la urbo Salz
b u rg  kvazaü ne in terrom pas la na tu ran  
pejzaĝon, sed mem form as p a r to n  de ĝi.

La civilizacio de 1’ m oderna  tempo ne 
jam trovis eniron en tiun ĉi urbon. Cie 
sp ir i to  kaj stilo de inda kaj tarnen afable 
hejmsenta pasinteco es tas  ankoraü  vivantaj. 
Jam  en la tempo de la Romanoj, an taü  la 
komenco de nia kris tana  ero, komenciĝis la 
historio de la urbo. La tiama Romana loko 
nomiĝis Juvavum. Post la 5-a jarcento la 
lando kristaniĝis, ĉirkaŭ la ja ro  800 Salz
burg  fariĝis sidejo de arĥiepiskopo. En la 
mezepoko kaj la unuaj iarcentoj de la nove- 
poko la princoj kaj arhiepiskopoj de  Salz
b u rg  konstru ig is  la multajn artkonstrua ĵo jn ,  
kiuj famigis la urbon.

Ne estas eble en mallonga artikolo 
priskribi ĉiujn konir.dajn detalojn de la
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jsiiopa palaco C h i e m s e e h o f ,  M o -  
r t - m u z e o k a j  U rb a  M uzeo kun mul- 
arte aranĝitaj vidindaĵoj kaj g ra n d a  
;oteko. Kelkajn kilometrojn su d e  de la 

^  sed esence a p a r te n a n ta  al ĝi, t rov iĝas  
tre vidinda p lezu rk as te lo  H  e 11 b  r  u n n, 
struita en la ja ro  1613, kun  g ra n d a  
io, akvoartaĵoj 'k a j granda  n a tu r - te a t ro  
rokoj, a tingebla de S a lz b u rg  per

itra tramo.
La nura priskribo  d e  la S a lzbu rga j  bel-
ij naturaj kaj a r ta j, la ĵus  menciitaj kaj 

aliaj, kiuj e s ta s  s a m e  menciindaj, ne 
as havigi al vi la  ĝus tan  im agon pri 
ii unika urbo. Vi devas veni mem kaj 

^kajĝui. Uzu la vojaĝon „T ra  A ŭ s tr io “ 
la 28-a Universala K o n g reso  de
anto, por v iziti kaj r iga rd i  la u rbon . 
urg atendas, Aŭstrio invitas v i n !!

E r n s t  W e r n e r . |

mantiko sur la Insulo Ambon.
d(AWIN LARI“ (perraba geedziĝo)

Pratempa tradicio.
RABANTO kaj RABITINO

En loka g aze to  mi trovis  r a p o r to n  pri 
olado de S in jo ro  T ouleso lehuw y en 
boino pri la ŭ m o ra j geedziĝoj en tiu 
lo kaj ĉ irkaŭaj insuletoj, el kiu mi citas

jekvantajn lin io jn :
,Ciu parolas kun ŝa to  pri tio, kion oni 
ie koniĝis. Ankaŭ ĉikaze, ĉar  mem 
i el t. n. perforkura geedziĝo, mi 
interesiĝas pri ĉi tiu temo, m orra jte

kciita.
a laŭmoraj geedziĝoj s u r  tiu insulo  kaj 
kaŭajo, m o n tr iĝ a s  tr iform aj: unue
ŭa“ (libervola) geedziĝo, ĉe kiu la viro 
dungigas al edziĝo, due „m in ta“ (per- 

a) kaj trie „lari“ (perforkura) edziĝo. 
lastnomita konsideras n u r  la konsenton  
la knabino.
« ĝi ambaŭflanke estas aprob ita ,  sed  oni 
a$ la m alon ĉe la gepatro j,  la juna viro  
rajtas fo rra b i sian am atinon , kondiĉe 

li tion faru  atentante la regulo jn , kiujn
tulas la m o ro j.

Se la fo rkuro  faktiĝis, frue aŭ malfrue la 
dziĝo ankaŭ  devas okazi. D o to  kaj 

Ktoj formas a lia n  aferon.
Interkonsentita forkuro

Post ĉi tiu  klarigo, m. o. tre  necesa, mi 
lencu p r itra k ti  la ĝus tan  temon, t. e. la 
iterkonsentitan forkuron“ , la gravan 
lŭludon de la t. n. p e r fo rk u ra  geedziĝo. 

\ laŭeble mi priskribos la aferojn laŭ 
tvanta o rd o :
Unue mi pritraktos la specon de la per- 
l>a geedziĝo ĉe la popoloj de la H indu ja  
sularo, do ĝeneralan su p e rr ig a rd o n ,  kaj 
ae la sam on en Am boino kaj ĉirkaŭaĵo, 
inkciita de la lokaj moroj, kaj trie, kiel 
a leĝaro juĝas tian delikton, fine kion 
ra$ nia ju r is ta  prudento. Estas  konate, ke 
• popolaj m o ro j, la laŭleĝaj kutimrajtoj ĉe 
popolo en Hinduja arĥ ipelago, knabin- 

bo leĝe e s ta s  aprob ita  se ĝi se rvas  kiel 
iiedo por o k a z ig i  geedziĝon, kontraŭ  la
k) de la gepatroj aŭ  p r izo rgan to j ,  eĉ se 
devas okazi kontraŭ  la volo de la kon- 

ma knabino. Ci tia rabo do  estas aŭ ŝajna 
fakta, se ĝ i estas ŝajna, ĝ i  simple formas 

rton de la geedziĝa soleno.
Ce fakta rab o  la knabino aŭ virino estas 
Aondukata kun aŭ sen sia permeso. 

tiujn am baŭ  formojn oni t ravas  unu 
■ad la alia sur la insulo BALI.
La am boina m odo prezentiĝas  jena- 
ffliere: Se juna v iro  konvinkiĝis pri la

J Radio Wien.
* Ciun merkredon de 18 h 30— 19 h E.- 
kurso, Je la fino „Informoj pri XXVllI-a“.

Vendrede la 13. de m arto  parolos direk- 
to ro  F ranz  Menacher pri „Vojaĝo tra 
Aüstrio“ (Unua parto: Salzburg ĝis
Gmunden) je la 2 2  h 40— 22 h 50.

am o de iu knabino aŭ virino al si kaj ŝi 
ankaŭ emas edziniĝi, dum supozeble la 
gepatroj aŭ familianoj rifuzos ŝian edziĝo- 
peton, tiam oni fiksos tagon kaj horon por 
rabe forkonduki ŝin. La knabino siaflanke 
zo rg as  pri tio, ke ŝiaj havaĵoj je fiksita 
tempo estos enpakitaj. Sub sia kuseno ŝi 
tiam estos metinta leteron de sia amato al 
siaj gepatroj aŭ prizorgantoj, skribitan en 
florriĉa ligvo, sciiganta ke ili ne bezonas 
serĉi sian floron, perlon au gemon kaj ne 
bezonas zorgi pri ŝi, ear ŝi troviĝas en 
sekuraj manoj de li, kiu amas ŝin kaj inten- 
cas preni ŝin kiel edzinon je deca geedziĝo. 
Se eblas, oni metas en la dorinĉambro 
botelon da arako aŭ brando kaj blokon da 
teksaĵo  kiel pruvon pri la bona afero. Se 
mankas okazo, sufiĉas nura letero kiel 
a testaĵo .

C. A. A . Ha c c o  u, Batoe (Ned. Hindu jo.)

Eluzado de Esperanto en praktikaj
celoj.

En Sovjetunio ekzistas la monopolo regna 
de la eksterlanda komerco. Tial ĉi tiun tutan 
komercon kun la alilandaro gvidas la komi- 
sarejo de 1’ eksterlanda komerco, al kiu ĉiu 
Aŭstria ĉu komercisto ĉie fabrikposedanto 
povas skribi senpere al Moskvo. Se la 
mendoj estus tre grandaj, estus eble inter- 
konsenti pri la kreditoj kiel tio ĉi estas 
aranĝita  kun Germanio de Sovjetunio. 
Kvankam mi parolas pri la aüstriaj civi- 
tanoj, sed sendube ĉiuj aliaj legantoj de 
„Aüstria Esperantis to“ , al kiu ajn lando ili 
apartenus, povas korespondi kun Sovjet- 
unia Komisarejo, eĉ se ili estas civitanoj de 
la landoj, kiuj ne havas diplomatajn rilatojn 
kun USSR.

Neniu petas de tiuj ĉi korespondantoj, ke 
ili amu la sovjetan reĝimon ka malamu la 
reĝimon de sia propra lando; i i nur devas 
esti akurataj ĉu en la plenumo de la mendoj, 
ĉu en la pago  por siaj mendoj. La senpera 
komerco kun la plej g randa kaj la plej fort- 
ega kolektiva komercistaro en la mondo 
donos al ili tre grandan  profiton. Eĉ tre 
malfortaj kaj malriĉaj firmaoj povas labori 
kun la komisarejo, kiu per sia forto kaj 
potenco povas subteni eĉ siajn malriĉajn 
agentojn.

Neniam la tiel nomata idea p ropagando  
de Esperanto  povas tiel utili al la dis- 
vastigado de nia lingvo kiel la praktika 
uzado de tiu ĉi lingvo en komercaj rilatoj 
inter du diversaj regimoj, kiuj ambaü havos 
per tiu ĉi uzado tre g randan  profiton.

Ne nur la kapitalistoj povas riĉiĝi, sed 
ankaü ni deziras, ke nia lando fariĝu kolek- 
tive pli kaj pli riĉa kaj, ke ĉiu senlaborulo 
povu trovi en ĝi bone paga tan  laboron.

Vlad. Vladimiroviĉ Majnov, Leningrad.

Nova venko de Esperanto en ßrazilio.
Poŝtmarko kun teksto en portugala lingvo kaj

Esperanto.
Laü ordono de d-ro Marques dos Reis, 

ministro de l’Publikaj Laboroj, kaj iniciato de 
lia ĝenerala sekretario, d-ro Joaquim Licinio 
de Almeida, la Brazila Departement de Posto

Ruino Dürnstein en Danubo-valo Wachau.

kaj Telegrafo, jus eldonis belegan memorigan 
poÄtmarkon okaze de 8. Internacia Specimena 
Foiro de Rio-de-Janeiro. La teksto estas en 
Portugala lingvo kaj en Esperanto. Valoro 
200 rejsoj, blukolora.

Kiu sendos al Brazila Ligo Esperantista, 
Av. Marechal Floriano 212, Rio-de-Janeiro, 
du resp. kup., ricevos en fermita letero 
2 neuzitajn poAtmarkojn.

. El Tutmondo
Radio. Tallinn (ondo 410.04 m) dissendos la 

15. marto 21.30—22.— met. bonhumoran 
duonhoron el la estona literaturo, prezentotan 
de konata estona aktoro.

La Internacia Korespondo-Oficejo de 1ALA
(adr. Marta Moelke, Berlin-Steglitz, Hünen
steig, 8-a, Germanujo) peradas senpage ko- 
respondadon inter geinstruistoj kaj gelernantoj 
de la tuta mondo.

Anglujo. La XlVa Internacia Tendaro de la 
Skolta Esperantista Ligo okazos 18.—29. julio 
apud Ipswich, SuffoFk, Anglujo. Inter la 
Patronaro troviĝas la urbestro. Plenajn de- 
talojn liveros sam. F. D. M u r p h y ,  54 Con
stable Rd., Ipswich. Kosto de aliĝo kaj ten- 
dara kotizo, inkluzive: £ 1.10.

Anglujo. En London fondiĝis „Taksiista 
grupo“, kiu kunvenas ĉiun sabaton posttagmeze 
en Cafe Vimont, 16, Silver St., London, W. C. 1. 
-  Raporto de E. D. Durrant.

Belgujo. La XXVa Belga Esperanto-kongreso 
okazos en La Louviere dum la Pentekostaj 
festotagoj (30.—31. majo kai 1. junio 1936). 
Kongres-kotizo: 15 belgaj lrankoj. iPofttĉek- 
konto No. III. 910 de XXVa Belga Esperanto- 
Kongreso. I, rue St. Joseph, La Louviere. 
Enlanda tervoja rabato: 35%.

L K. K. starigis tre allogan programon: 
uzin- kaj muzeo-vizitoj, ekskursoj, sonfilma 
prezentado, festenoj, baloj, labor-kunsidoj
k. t. p., kiu kontentigos ĉiujn belgajn kaj ali- 
landajn gesamideanojn. Plie, ĝi eldonigis belajn 
glumarkojn kaj belan senpagan faldfolion kun 
ĉiuj informoj pri la urbo kaj la Kongreso.

Brazila Ligo Esp. eldonis poAtkartojn kun 
mallonga gramatiko.

Bulgarujo. Efektiviĝis revo de la Sofiaj ka] 
de La bulgaraj esp-istoj: En la centro de la 
bulgara ĉefurbo estos de nun konstanta nesto 
de l’esperantismo. La esp-istoj havas jam s i a n  
p r o p r a n  h e j m o n  en la granda loĝej- 
konstruaĵo ĉe la str. A labin 50. Ciu samideano, 
kiu venös el la provinco au el fremdlando, 
trovos tie ĉi la esperantistan vivon de la ĉef- 
urbo. — La nova hejmo estas reala esprimo 
de la prolunda amo al Esnro de la mortinta 
samideanino S m a r a g d a  N o j a r o v a ,  long- 
jara sekretariino de la Esperantista Societo en 
Sofia. Post sia morto Ai lasis testamente 100.000 
levojn al la nomita societo. Dank’ al tiu nobla 
faro la bulgaraj esp-istoj nun havas sian 
propran hejmon.

Cilio. Mortis sinjoro L u i s  E. S e p u 1- 
v e d r a ,  unu el la plej konataj esp-istoj de 
suda Ameriko. Li estis unu el la plej konataj 
korespondantoj, kiu dum multaj jaroj dissen- 
dadis milojn da leteroj en ĉiujn partojn de la 
terglobo kaj propagandis Espsranton.



Austria Esperantisto

mana, holanda aü en Es p e r a n t o . ’ 
premioj por la aütoroj de la premiitaj j 
estis destinitaj kvin senpagaj ir-reirai h 
por fervoja vojaĝo tra Italujo kun hoteHcuj 
por senpaga restado. Rezultaton oni diskoi 
perradie de la Roma sendstacio anka 
Esperanto la 21-an de Aprilo 1936 je 19-a 
kaj 5 minutoj M. E. T.

Japanujo. Kongreso, kiu ne okazis. 
„Laborista Esperantisto“ devis okazi 
ferenco en Kobe (Japanujo) inter delegiti 
la japanaj kaj nederlandhindaj navij 
kompanioj.

La Japanoj volis uzi sian propran lin| 
la Nederlandanoj la anglan. Car ambaŭ 
sistis je siaj postuloj, la necesa kaj urĝa 
ferenco ne povis okazi.

Kiom da kongresoj tarnen okazas en tia

Germanujo: Germana Esperanto Asocio
(Deutscher Esperanto-Bund) eldonas depost 
1936 kiel sian organon la monatajn „B u n d es- 
n a c h r i c h t e  n“. Redaktoro: Kurt Walther, 
Dresden, N. 23, Burgsdorff-Str. 30, — Nova 
adreso de la asocio: Dresden, N. 6, Oppell- 
Str. 50.

Germanujo. 11-aj Olimpiaj Ludoj en Berlin. 
Fondiĝis komitato sub s-ano Walter Demp- 
wollf, Essener Str. 13, Berlin NW 21, nomita 
de Germana E. — Asocio. Dum O. L. funkcios 
informejo en Tramondo-vojaĝoficejo Friedrich 
EllersieK, Saarlandstr. 18, Berlin SW 11. In- 
formojn kontraü resp. kup.

Hispanujo. M a n r e s a .  Kun la XVIIl-a 
Kataluna Esperanto-Kongreso en Manresa, la 
31. majo, 1.—2. junio 1936 okazos la 
XVII I n t e r n a c i a j  F l o r a  j L u d o j  t. e. 
poeziaj kaj prozaj literatur-konkursoj, unua- 
vice ordinaraj, kantantaj Amon kaj aliaj, 
dediĉitaj al diversaj temoj. Al la aütoro de la 
plej bona teksto (versaĵo aŭ prozaĵo) ei la 
kvar ordinaraj premiitaj verkoj, la Komitato 
aljuĝos la N a t u r a n r  l o r o n  kaj la rajton 
clekti reĝinon de la Festo. — La konkurson 
partopreni rajtas esperantistoj el la tuta mondo. 
Detalan programon kun kondiĉoj sendas: 
Kataluna Lsperantista Federacio, Valencia 245, 
Barcelona.

fiinujo, jam 30.000 esperantistoj. Laü la
lastaj statistikoj pri la esperantista movado 
en fiinujo, pli ol 30.000 ĥinoj finis jam 'kurson 
de Esp-o. Ekzistas nun en tiu lando pli ol 
50 grupoj kaj 5 E.-ĵurnaloj.

Italujo. Itala Ministerio de Gazetaro kaj 
Propagando malfermis konkurson inter la 
radio-aüskultantoj de italaj raportoj pri 
l’turismo por la plej bela, maksimume 
100 liniojn ampleksanta a r t i k o l o  p r i  
I t a l u j o .  Oni povis ĝin verki en unu el la 
sekvantaj lingvoj: franca, angla, hispana, ger-

konstancoj kaj estas fuŝataj pro la lit 
malhelpajoj? __

Jugoslavio: „Laborista E.-Soc.“ en Ljub 
aperigis novan E.-kurson por komercistoj 
radika metodo. Anoncu vin!

9. Jugoslava Kongreso de E. en Ljubl 
31. V.—2. VI. Kotizo 25 Din. al ,.Klub espi 
tistov, Ljubljana“.

Nederlando. Hago. S-ro Ravestein (Pi 
nalaan 55, Hago) la unuan fojon mo 
publike en Haga sekcio de LEEN sian fii 
pri 27. Univ. kong. de E. (Milano, Fir 
Roma, Napoli, Malta, Tripolis, Pal« 
Genova) kun granda sukceso. La filmo li 
nederlandan kaj Esp.-tekstojn. La prezer 
daüras VA horojn kaj s-ro Ravestein 
preta, montri sian filmon ankaü aliloke, s<
•  •  . « • fl •  .  r  •  «  v % «

Kastelo Kreuzenstein proksime de Wien

Danujo. Dana E-Instituto translokigis siajn 
I n t e r n a c i a j n  F e r i a j n  K u r s o j n  
E - a j n al Int. Altlernejo en Helsingör(Elsinoro), 
loko konata el „llamleto“. T iu altlernejo estas 
unika en sia speco, ĉar ĝi estas vere inter- 
nacia, instruante per ĉiuj modernaj lingvoj pri 
ĉiu ajn kultura afero. Gis nun E. ne estis 
aplikata tie. *

La Int. E-aj kursoj okazos en la venonta 
somero: 19. 7.-5. 8.

La kursojn aranĝas kaj garantias Dana 
Esperanto Instituto. — Detalaj informoj ricev- 
eblaj de s-o L. Frris, Sekretario de Dana 
E-lnst., Thyrasvej 15, Aa b y h ö j ,  Danlando.

Francujo: „.Frateca Esperantista Movado“ 
eldonas de januaro apartan bultenon, 4, Rue 
Lainmanclĉ, Paris 17.

invitas lin, kiel faris Bruselo, Antverpeno 
Brügge.

Nederlando. En Utrecht grandaj sukc 
atingitaj per komuna penado de s-ino Isbrüt 
pastro Cseh kaj sam. J. Glück. Okazis m 
atentataj paroladoj pri la Cseh-metodo

Austria Radio - sendstacio sur Bisamberg.
De Franz Vasta, Wien.

Norde de Vicno, trans Danubo su r  Bi- 
samberg, leviĝas Radio-sendstacio de 
Aüstrio, unu el la plej modernaj de Eüropo. 
Konstruita en 1933, ĝi elradias elektro- 
ondojn kun energio de 1(X) kilovatoj.

Gia karakterizajo estas la du Atalturoj de 
130 m alteco, leviĝantaj kiel elegantaj pin- 
gloj al Ja ĉielo. Supre kaj malsupre ili 
estas maldikaj, dume la mezo m m m m m - 
atingas largecon de 7 m. Oni 
kvazaŭ ricevas kapturnigon, 
aüdante, ke tinj gigantoj ne 
ripozas sur masiva itturo, sed 
sur kugloartiko. La inĝenieroj, 
kiuj ilin konstruis, elkalkulis, ke 
la Stalmastoj staras pli sekure, j
se ili havas okazon, iom cedi al 
la blovanta ventego. Tiam la .;,2Ĵ i
kabloj je unu flanko de la 
masto iomete streĉiĝas — kaj 
ĉio estas denove en bona ordo.
La kvar streĉ-kabloj povas S M H |
elteni Aargon de 1(X) tunoj, dum 
la tuta anteno kun kvar kabloj 
pezas „nur" 50 tunojn.

La okeidenta masto-giganto 
estas la efektiva anteno de la sendstacio. En 
tia anteno fluas la fortegaj elektropuAoj, kiuj 
estigas la strangajn ondojn de l’etero, por- 
tantaj en nian radio-ricevilon kanton, muzi- 
kon kaj parolon. La dua, orienta Atal-turo 
havas specialan taskon. Gi ne „sendas“ elek- 
tro-ondojn, sed „reflektas“ kvazaü kiel spe- 
gulo la elektran energion, kiun ĝia kunulo 
dtsradias, okeidenten. La aüstria sendstacio 
sur Bisamberg situas ja proksime de la 
orienta limo de nia Atato. La dua, orienta  
Atalmasto devas do  respegule direkti la

haveno situas ja ne tre malproksime de la 
sendstacio. Tial oni okulfrape lakumis la 
du Atalmastojn de la radio-stacio. Krome du  
rotaciantaj, ru ĝ an  lumon elradiantaj reflek- 
toroj avertas  la aviadistojn ankaü  dum- 
nokte.

Sed la an teno  es tas  mir la fina ĉen-ero en 
la vico de mirakJoj, kiuj kondukas  de la 
mikrofono de  Ravag (Radio-Verkehrs-A. G.) 
en la urbo- centro de W ien trans  la send- 
stacion ĝis la laütparolilo de Taŭskultanto. 
llia peranto  estas la grandiozaj Radio-insta-

r  i
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ia nrt» Praha. Antaŭ kaj post la paroladoj 
proksimume cent artikoloj en multaj 

i La gazetraportoi ampleksis 100 ĝis 300 
liaioj. La jurnalo „Utrechtsch Nieuwsblad“ 
dukis E-rubrikon, redaktatan de la ĉef- 

rtoro mem. s-o d-ro Goedhart. 
redakcio de W i j. grava nederlanda ilu- 

. aazeto, kiu havas esp.-lingvan paĝon kaj 
ricevis jam multajn poŝtaĵojn el ekster- 

Jo. decidis al ĉiuj, kiuj sendos al ĝi antaŭ 
|-i de majo bildkarton el sia lando, re- 
end per ilustrita karto el Nederlando kun 
surskribo. La plej malproksima sendanto 

25 guldenojn (=: 50 sv. fr.) kaj inter 
ceieraj sendantoj estos lotumita sumo de 
Jdenoj. La celo de la redakcio estas ricevi 
lan bildmaterialon por sia gazeto helpe 

Esperanto: oni superŝutu la redakcion de 
j. (Adreso: Red. W i j, Hekelveld, Amster- 
Nederlando.)
v/elando. La „Oficiala Bulteno“ de 
E.A. raportas pri multo da kvieta, sed 

da laboro. Nova Patrone estas Hon.  
.Hanan. kanceliero de Universitato de 
zelando. Oni esperas, ke la nova novze- 
' organo „La I n t e r n a  I d e o“ helpos 

lamovadon. La sekretario de N. Z. E. A. 
sam. W. H. K i n g, Room 100, G. P. O. 

«ing, Wellington, C. 1.
manujo. Rumana E.-Societo, St. Dr. Istrati 
10, Bukuresto, petas materialon por

zicio. Urĝas!

Porhejmaj Taskoj
de la E-kursanoj el Radio-Wien

Vieno, la urbo de muziko.
.0 havas la plej belan ĉirkaŭaĵon el 

jrandurboj. La periferio de la urbo, kien 
povas alveni en malmultaj minutoj per 

au per subtera fervojo, pli similas 
,ron ol grandurbon. Tiu cirkonstanco 
la speciale sentimentalan psikan vivon 

la muzikistoj. Car ni vidas, ke la plej 
aj majstroj de la muziko estis altirataj 
Vieno kaj tie kreis siajn plej eminentajn 
‘ n.
itno, situita en la koro de Eüropo kaj en 

unkto de grandaj stratoj de okeidento 
oriento kaj de nordo al sudo, unuigadis 

diversajn popolojn, kiuj vivigadis la 
de la urbo kaj iniluadis ĝian kulturon 

siaj vivmanieroj, scioj, artoj k. t. p. Tial 
ö estas klarigeble, ke la plej multaj 
;aj simfonioj estis komponataj en Vieno, 
ili estas la esprimo de la sentoj, kiujn la 
j komponistoj ricevis tie per la beleco 
ia kamparo kaj per la harmonio de multaj 
vantaj popoloj. D-ro Max Höfer.

izito en la plej granda sonhlm-ateliero en
Aüstrio.

i ekkaptis volonte la okazon partopreni en 
dado tra la sonfilm-atelieroj de Tobis- 
dia, la solaj en Aüstrio. Tie ĉi la aüstriaj 
ilmoj kiel „Siluetoj“, „Maskofesto“, 
ta lemejo“, „Epizodo“ k. a. estas produk- 

iaj. La tereno, tre granda kaj ampleksa, ofte 
is uzata por eksteraj fotogratadoj kaj tiel 
zemple povas okazi, ke Riviero, la suna suda 
'.ioko de Franclando, estiĝas sur Rosenhügel 
Vieno. Ni havis la gvidadon ĝuste en tiuj 
;oj. dum kiuj la fama reĝisoro Reisch son- 
lis sian plej lastan verkon „Siluetoj“. — 
iiuestas allasata al la filmigoj, ĉar unuflanke 
aütoro ne Aatas, se io pri lia filmo estas 
îkigata tro frue, aliflanke ĉar la plej mal- 
:a brueto genas.
ial ni nur povis vidi kelkajn malgrandajn, 
novajn dometojn, kiuj estas simple kon- 
:ilaj sur la subĉiela tereno por la filmo 
uetoj“, prezentantaj parteton de Grinzing 
Vieno. Malgraü, ke oni tre klopodas, ne 
multe vidigi kaj malkaŝi al ekstere star- 
jj la sekretojn de filmarto, ni havis tarnen 
m, vidi en la interno diversajn inter- 
-iojn. La halo por farado de sonfilmoj havas 
?tcon de 40 metroj, krome ĝi estas 24 me- 
n larĝa kaj havas konstrualtecon de

12 metroj. Ci tie estas ankaü hejtebla akvo- 
baseno, kiu estas 35 m longa. Netumeblaj 
lumigiloj estas fiksitaj sur la plafono. Guste 
nun novaj dekoracioj estas konstruitaj, kiuj 
prezentos, se ili estos finkonstruataj, modernan 
„bar‘*-lokon. Diligentaj manoj ĉi tie klopodas 
konstrui en mallonga tempo ĉion laü la film- 
tekstlibro. Grete Mayrhofer, Klosterneuburg.

Anekdoto.
„Kiel ĉagrenite vi aspektas de kiam vi estas 

edziĝinta. Kie do premas vin la Suo?“ — 
„Sciu, kara amiko, tio estas verdire la pantoflo.“

Hilde Püschner, Tyssa, CSR.

Universala Esperanto-Asocio
Cefdelegiteco por Aüstrio 

Wien, I., Neue Burg.

Al la delegitoj! Por la nova jarlibro 1936 
(aperonta baldaü) bonvolu afable tuj sendi al 
mi jenain datojn: Viaj nomo, profesio, adreso. 
ejo de Loka Grupo, tago kaj horo de la kun- 
veno. Dankon. Weber.

Delegitoj, pagintaj jam por 1936:
Afritz, Antonie Listner; Alt-Dietmanns, Fred 

Pizl; Bisamberg, Hugo Steiner; Braunau a. 1., 
Josef Salzlechner; Ebelsberg, Josef Neuhofer; 
Ebensee, Max Heissei; Gr.-biegharts, Heinrich 
Nowotny; Klagenfurt, Otto Müller; Knittel
feld, Rudolf Pawlik; Krems, Franz Stanke; 
Linz, Franz Mraz; Mauerkirchen, Leopoldine 
Koneberg; Mörasing, Josef Brenneis; Rodaun, 
Franz Braun; Salzburg-Parsch, Dr. Fr. Christa- 
nell; Schruns, Hans Neyer (D), Grete Obexer 
(V. D.); Sigmundsherberg, Dr. Hugo Scheuer 
(D.), Eduard Bauer (V. D.); Stammersdorf, 
Franziska Zeitler; Steinakirchen a. F., Hans 
Zant; Steyr, Hans Zeller; Unter-Tullnerbach, 
Josef Schamanek; Waidhofen a. d. Th., Paula 
Pirchan; Wien: Otto Drößler, Max Rudolf 
Frey (studentoj), Heinrich Kellner, Hans 
Steiner, Luise Ziwutschka; Wieselburg, Ale
xander Schwarz.

Austria Esperanfo-Asocio
Wien, I., Neue Burg (Tel. R-27-803).

Al la Landaj Asocioj.
Karaj Samideanoj.

Vi jam scias, ke S-ro KREUZ mortis dum 
la nokto de la 31a de Januaro. Du tagojn 
antaü sia morto, li, ankoraü plena de vivo, 
laboris senripoze por nia afero.

UEA Ĥuldis al Ii nur la salajron por januarp, 
kaj oni pagis ĝin al lia vidvino. Plie, mi prenis 
sur min la decidon, ke UEA pagos la enterigo- 
kostojn (ĉirkaŭ 500 svisaj frankoj).

Sed ĉu ni estas kvitaj kontraü li? Ne paro- 
lante pri lia antaŭa agado, li farigis en 1925 
ĝenerala sekretario, kaj en 1930 direktoro de la 
Internacia Centra Komitato. En 1933 li farigis 
dua, en 1934 sola direktoro de UEA. Li labora- 
dis senĉese per siaj tutaj fortoj por la Espe- 
ranto-movado, li zorgis pri ĉiuj Universalaj 
Kongresoj depost 10 jaroj, li estis la centra 
punkto de nia propagando kaj poste de nia 
Centra Oficejo. Cu vere ni estas kvitaj kontraü 
li kaj lia vidvino, paginte nur la salajron ĝis 
la lasta tago de lia labortempo?

Se UEA estus riĉa, mi estus proponinta pli 
donaceman decidon. Laü mia opinio, UEA 
devus doni al la vidvino 1000—1500 sv. fran- 
kojn (inkl. la enterigokostojn) pro dankemo 
kaj memoro al nia eminenta Direktoro. Sed vi 
konas nian financostaton. Eĉ por la jarlibro 
1936, kiu tarnen estas tiel necesa por nia pro
pagando, ni havos apenaü la necesan monon 
— se ni havos ĝin —, kaj monrezervoj ne plu 
ekzistas. Jam la enterigokostoj estus grava 
breĉo en nia budĝeto. Kaj tarnen . . .

Kion do fari? Mi turnas min al la Landaj 
Asocioj, kies unuiĝo estas UEA, kaj mi diras: 
Nia Direktoro, la centra punkto de nia organi- 
zajo, mortis post longa fruktodona kariero. 
En ĉiu alia Societo oni donacus al la vidvino 
kelkajn monatojn da salajro: tion ni ne povas 
fari, kaj la vidvino postuläs nenion, kvankam

Naciaj kostumoj el Wachau.

li ne estis asekurita. Sed en tia cirkonstanco 
la solidareco inter samideanoj devas sin mani- 
festi, aŭ ĝi ne ekzistas. Ciu el niaj Asocioj 
sendu al nia Centra Oficejo iun mcmdonacon 
laü sia povo. Tiamaniere ni pruvos, ke ni ne 
forgesas niajn kunlaborintojn; tiamaniere ni 
meritos, ke la klopodoj de niaj mortirttoj utilu 
al la nepra venko de la ideo!

La Prezidanto 
L. Bastien.

Ni petas, ke ĉiu aüstriano donacu sian 
oboluson. Aüstrio ne postrestu! Ni publikigos 
la donacliston:

1. listo:
Steiner Hugo S 10.—.

Innsbruck: E.-Klub (nova adreso) Gasthof 
„Goldener Hirsch“, Seilergasse 9.

Knittelfeld. Nia nova grupo bone funkeias 
kaj jam nombras 21 membroin.

Krems a. d. D. La 28. de Jan. okazis en la 
konvikto de Piaristoj la ĝenerala kunveno de 
nia E-grupo. La nov-elektoj: Prezidanto: Reg. 
kons. Gottfried Kern, vieprez. Franz Stanke, 
sekr. Josefine Protiwinsky, viesekr. Josefine 
Decker, kas. Marie Krautzberger kaj kelkaj 
konsilantoj. — La grupvesperoj okazas de nun 
en la konvikto de Piaristoj ĉiusemajne marde 
je la Vi8 vespere.

Linz. Esperantogrupo. La Zamenhof-festo en 
decembro 1935 kunigis 42 personojn. Tiu jam 
ĝojiga norrrbro estis ankoraü superita la 15-an 
de februaro okaze de la aranĝita karnaval- 
vespero, kiun öeestis 82 personoj. Krom kelkaj 
lernantoj ĉiuj estis geesnerantistoj. Ceestis 
ankaü gesamideauoj el Wels, Vöcklabruck, 
Steyr, Ebensee, Riedaü kaj de la laborista esp-a 
klubo Linz. Per flagoj ornamita salono, riĉa 

rogramo, muziko, gajhumoraj prezentadoj, 
iuj plenigis 2 horojn. Modela kunlaboro de 

ĉiuj agintaj. Plej grandan laüdon meritas ge- 
sinjoroj Kugler pro la multa laboro farita kaj 
kiel ĉefaj aktoroj. — Baldaü komenciftos la 
unuaj preparaj laboroj por la vizito de la 
kongreskaravano. * Wannek.

Tirolo. Laü iniciato de E.-Klubo Innsbruck 
ni konsentas starigon de Landa Reprezentanto 
d-ro Anton Karner, Hötting-Innsbruck, 
Höttingerau 44 kaj anstataüanto: Roland Küh- 
bacher, Innsbruck, Mandelbergstraße 3/11. — 
Post la klopodadoj de s-ano Buenting el 
Nederl. Hindujo kun niaj tirolaj s-anoj nun 
funkeias kursoj en: Innsbruck (gvid. Buenting, 
40 pers), Hall (d-ro Karner, 16 p.), Kufstein 
(Buenting, 9 p.), Schwaz (Buenting, 17 kaj 
8 p.), Telfs (Wulz, 9 p.), Wattens (Ed. Pfeifer, 
6 p.), Wörgl (Buenting, 25 p.). Gratulon.

Tirolo. Sam. F. W. Buenting el Batavia, ned. 
Hind., kuraĝigita de siaj pasintjaraj propa- 
gandsukeesoj, disvolvas ankaü nun en nia 
lando tre viglan esp. varbadon, gvidante laü 
Cseh-metodo serion da kursoj en la ĉefurbo 
kaj en la provinco. Multaj gazetoj, inter aliaj 
„Volks-Zeitung“, „Innsbrucker Nachrichten“, 
„Innsbrucker Zeitung“, „Haller Lokal-An
zeiger“, „Schwazer Lokal-Anzeiger“ raportis
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Kablofervojo supren Rax-monlon (2009 m).

e» artikoletoj kaj notetoj. La provlecionoj 
okazis en Innsbruck, Schwaz, Hall, Wattens, 
Kufstein, Wörgl kaj Teils.

Wels. La 28-an de jan. okazis ĝen. kunveno 
de ĉi-tiea E-klubo. Nova estraro: Karl F r a n z  
— prezidanto, Ernst Mo s e r  — kasisto, Her
mann W i e d e n h o f e r  — sekretario. — La

ffrupa vivo estas lastatempe tre vigla, ĉar kroin 
a ĝisnunaj neütralaj ankau la katolikaj kaj 

iamaj laboristaj esp-istoj montras nun firman 
volon al energia kaj konkorda kunlaboro.

Esperanto-Klub, Wien, I., Wallnerg. 6. Nia 
klubvivo plivigliĝas. De 18 h 3fr-22 h ĉiun 
mardon nun kunvenas ĉiam eĉ pli ol 50 per- 
sonoj. Gastoj bonvenai!

W'ien. K a t o l i k a  U n u i ĝ o E s p .  Vesperoj 
por spirita enpensado en la kapelo de kath. 
Gesellen verein, VI., Gumpendorferstraße 39: 
Vendrede la 13. kaj sabate la 14. de marto je 
la 19. h. Eklezia gvidanto: P. Hasenhütl OFM. 
Temo: Paco en Dio. Dimanĉe la 15. de marto 
je la 10. h Sa. Meso kun prediko. — Cefkun- 
veno en Schottenstift (teretaĝa ĉambrego), L, 
Freyung 6 (eniro apud la apote'ko), dimanĉe 
la 22. de marto je la 16 h 30, antaüe je la 16 h 
solena Sa. Beno (geedziĝa kapelo). — Post la 
tagordo amuza vespero kaj altinteresa lumbild- 
parolado pri Palestino! Kora invito al ĉiuj!

Mortis S-ino Käthe Mohr, nask. Seidl,
vidvino post burĝlerneja direktoro, en la 63-a 
jaro de sia vivo. — Al la familianoj ni esprimas 
nian plej profundan kondolencon.

Bona propagando.
Nia s-ano Bozidar Csenär, Unterpullendorf, 

Aiistrio, fiksigis sub la direktilo de sia biciklo 
sufiĉe grandan verdau stelon el lado. Per tio 
li varbas por E., ĉar multaj homoj demandas 
lin pri la stelo. Unu el la multaj senkostaj 
bonaj varbeblecoj!

Wien. Esperanto-Societo „Danubio“ trans- 
loĝiĝis en novan societejon, VIII., Alser- 
straße 63 a (restoracio Frey) kaj aranĝis tie la 
10-an de februaro inaŭguran vesperon, ĉe 
kiu ĉeestis pli ol 80 personoj. Parolis unue la 
klubestro K. C e c h pri kluba vivo, d-ro 
E. P f e f f e r  pri la taskoj de Espa hejmo kaj 
nia plej proksima laborprogramo en W'ien, 
prof. H. J o k 1 pri Comenius univ. prof. S i r k 
ri pasintaj reformtendencoj en nia lingvo, 
r. V a s t a  pri plastika filmo. Grandan 

aplaŭdon rikoltis ^m . G. S c h l e r k a  per 
siaj esp-aj kaj germanaj humoraj kantoi ĉe 
akompano de liuto. — Ni deziras al „Danubio“ 
en ĝia nova hejmo multe da sukeeso!

La fakgrupo „Esperanto“ de „W'iener Volks- 
bildungsverein“, Wien, X., aranĝis sabate, la
8. 11., en la bela, moderna teatrosalono de 
Komensky-lernejo, X., W'ielandgasse, grandan 
amuzvesperon. La E-fakgrupo estis subtenata 
Je la inandolinorkestro de la muzik-unuiĝo 
„Immer Vorwärts“, kiu, direktata de orkestra 
direktanto F. Staudacher, en grandioza maniero 
ludis muzikajojn klasikajn kaj modernajn kaj
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ricevis entuziasman aplaudon. Instruisto 
F. Divisch prezentis E-kantojn kun akompano 
de liuto, kaj la ĉefpunktojn de la programo 
formis du unuaktaj E-teatrajoj, bonege luditaj 
de anoj de la fakgrupo, kaj ege aplaüditaj de 
la aüskultantaro. S-ano H. Weinhengst parolis 
la interligajn vortojn kaj donis al la ĉeestantoj, 
kiuj ne scipovis E-on, germanlingve maljongajn 
klarigojn pri la enhavo de la teatraĵoj.

R. Kreutei.

Librejo R. Lechner, Wien, I. Graben 31 in- 
formis nin, ke ĝi deziras instali Esperanto- 
fakon kaj jam sendis 3 oficistojn lerni Esperan- 
ton. La firmo, kiu havas la plej belajn elmon- 
trajn fenestrojn sur la plej frekventata loko en 
Vieno, jam ekfunkcias por la esperantistoj. Laü 
peto de la firmo, ni volonte publikigas d  tiun 
informon.

Recenzoj
Literatura Mondo, Budapest IX, Mester-u. 53

malaltigis siajn prezojn je 20—50%. Mendu 
prezaron senpage!

Edmond Privat „Interpopola Konduto“, 
20 X  13.5 cm, 154 pĝ. Eid Literatura Mondo, 
Budapest. Prezo svfr. 3.—, bind. svfr. 4.50 plus 
10% sendkostoj.

Originala verko de nia pioniro d-ro Ed
mond Privat. La unua libro de la artoscienca 
serio en falsa ledo, sur senligna papero. 5. de 
Aela 1935. Recenzo sekvos.

Dicionario Portugues-Esperanto. Redaktis: 
A. Couto F e r n a n d e  s, Carlos D o m i n- 
g u e s kaj L. Porto C a r r e i r o  N e t o  (L. K.) 
—Brazilo, Rio de Janeiro 1936, eldonejo: 
Imprensa Nacional.

Saluton kaj gratulon al la brazilaj samide- 
anoj! La ĉefa antaŭkondiĉo por enpenetro de 
nia lingvo en ĉiujn mediojn de la brazila 
socio, por grandstila tradukado de la trezoroj 
de l’portugala kaj specife brazila literaturo, 
nonie la ekzisto de laüeble kompleta kaj 
fidinde priLaborita portugala-esperanta vor- 
taro, dank’ al la merito de 1’ tri nomitaj 
Autoroj jen estas brile solvita. Sur 488 paĝoj 
estas prezentata al la uzantoj la riĉeco de nia 
esprimaro, la diversaj ebloj de Esp-o precize 
redoni ĉiun apartan nacian vorton aü teknikan 
terminon. Aparta listo de nomoj propraj, geo- 
grafiaj, historiaj kaj literaturaj kompletigas la 
vortaron; la nomoj de la Verkintoj, ĉiuj fame 
konataj pioniroj de nia afero en Brazilo, garan- 
tias la altrangan kvaliton de la laboro. Ni 
tutkore deziras grandan kaj rapidan disvast- 
iĝon al tiu ĉi fundamenta verko por la bono 
de nia afero en la tuta Brazillando!

Dr. Emil Pfeffer.
„For la militon“, nova rondeto en Barcelona, 

eldonis 500.000 glumarkojn „For la militon“, 
500 po 1 Pes. Adr.: L. M. Ungria, Str. P. Claret 
No. 130, Barcelona.

„Sed amiko, kiel via vango tiel dikiĝis?“ 
„Ho, ĝi estas specimeno de sinjorina man- 

laboro.“

„Do la boato renversiĝis kaj poste li ĉirkaŭ- 
prenis vian talion, Anjo?“

,,Ne patrino, unue li ĉirkaŭprenis mian talion 
kaj poste la boateto renversiĝis.“

Korespondon deziras:
F-ino G. S. Penterman (Kg. nro 200), Pro- 

venierssingel 9, Rotterdam, deziras koresp. 
kun 45-jarulo pri ĉiuj temoj.

Fischthaler Josef, Wels, Aüstrio, hauptpost
lagernd, kun gekongres.

Ges-roj James FL Jackson (310/1), Mead 
Cottage, W i 1 la s t o n, Wirral, Britl.

F-ino Lagenes, Toulouse, 99 Allee de 
Brienne, Franc., (22-jara) kun junaj s-anoj.

Weiß Herbert, Berlin-Tegel, Brunowstraße 33 
(22-jara mekanikisto).

S-ro J. Dercks, Antwerpsche Str. 43, Bergen- 
op-Zoom, Nederlando, kun Vienaj aŭ Aüstriaj 
ges-anoj, kiuj partoprenos en la 28-a. Certe 
respondos!

Rekomendataj:
C igaro j  kaj cigaredoj de

Oesterreichische Tabakregie
famaj kaj preferataj en la tuta mondo

sia kvalito.

N ia  oficiala kongresasekurejo „Der Aal 
Wien, I., H oher  M arkt 10— 11, donas 
al la kongresano j,  venontaj el in Eüi 
L ando  escepte Rusujo, por asekurodepi 
oj kaj ko n traü  akcidentoj en la dauro 
1 m o n a to  jenajn speciale favorajn kotizi
I. sfr. 2.35 a) po r  pakajasekuro je ŝ 500/

b) p o r  akcidento: ŝ 2500— je moi 
kaj ŝ 5000.—  je .daüra invalideco; i

II. sfr. 4.55 a) je ŝ 1000.— , b) Ŝ 5000,- ( 
ŝ 1 0 .0 0 0 .— .

M e n d o k a jp a g o k u n  la kongreskotizoalLl^

La ĉapelo  „Esperanto“ el la fabriko 
Carl Ceschka & Söhne, 

W ien, VII., Kaiserstraße 123.

La t ram vojo  al „Pöstlingberg“ en Lid

La termejo „Warmbad Villach“. !

„Austria Festo je honoro de Bruckni
Linz - St. F lorian , 18.— 21. VII. 1936.

Bad Ischl, la plej frekventata salbanld 
en A üstrio .

Hotel de France, Wien, L, Schottenringj 
Tel. A-17-5-75. U n u a ran g a  familia hott

Venu ankaü  vi al la fabele bela. 
m ultekosta  Steiermark. .

KÖB, aütobusentrepreno de Oesterr. Bi 
desbahnen, Wien, II., Nordbahnstraße. NV 
bahnhof.

Ŝuoj ĉiuspecaj por sporto kaj strato. propn 
produktado, plej malmultekostaj kiel 
ankaŭ riparaĵoĵ ĉe Konrad Goloversnik 

Wien, V., Mauthausgasse 4. 
Esperanto parolata.

Solvo de la enigmo el n-ro 2. Paris, An
Roman, Imago, Sonor.

Plenigenigmo.
De A. B., Vieno.
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